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KOMMENTAR FRÅN VD     

Under 2018 har vi tagit många viktiga steg framåt i arbetet att 
utveckla bolagets läkemedelskandidat Libiguin™. Bolaget 
genomförde en emission i maj 2018 som övertecknades med cirka 
70 procent och under juni månad noterades aktien på Spotlight 
Stock Market. Att intresset är stort för det pågående 
utvecklingsarbetet är både glädjande och viktigt.  

Växande marknad 
Marknadsanalyser pekar på att en fortsatt tillväxt sker för läkemedel 
inom området sexuella dysfunktioner bland annat genom en 
åldrande befolkning. Inom åldersgruppen 50-80 år visar siffror att erektionssvikt drabbar mer 
än 50 procent av männen samtidigt som andelen som söker och får behandling bara är drygt 
10 procent. Marknaden för erektionssvikt är idag 50 miljarder kronor och marknaden för för 
tidig utlösning cirka 15 miljarder kronor och förväntas växa cirka 8 procent de närmaste åren.  

Effektivare behandling 
Libiguin™ kommer att bli ett helt nytt sätt att behandla både erektionssvikt och för tidig 
utlösning eftersom effekten av läkemedlet varar betydligt längre än de produkter som finns på 
marknaden idag. 

Säkrad råvaruförsörjning och samarbetsavtal 
Under året har vi säkrat metoder och samarbetsavtal för utveckling av Libiguin™. Råvaran som 
används för att extrahera den kemiska substansen har sitt ursprung i folkmedicinsk 
användning i Madagaskar och kommer från träd i Afrika. Startmaterialet produceras i Sverige i 
samarbete med RISE i Södertälje och läkemedelssyntesen genomförs av Anthem Bioscience i 
Bangalore där även det viktiga toxikologiska testprogrammet genomförs. 

Förstärkning av bolagets ledning 
Under 2018 har bolaget fortsatt att utvecklas organisatoriskt. Ledningsfunktionen har 
förstärkts med nya medarbetare för att ge bolaget ytterligare kunskap och erfarenhet när det 
gäller läkemedelsutveckling och projektledning samt klinisk kompetens inom aktuellt 
behandlingsområde. 

Fortsatt utvecklingsarbete enligt plan 
Under 2019 och 2020 fortsätter arbetet att stärka bolaget och det prekliniska arbetet 
intensifieras. Under året kommer vi att förbereda organisationen för att mot slutet av 2020 
börja planera för en Fas 1-studie som ska genomföras 2021. Utmaningen är att visa att 
Libiguinets verksamma substans fungerar utan allvarliga biverkningar på samma sätt som 
tidigare djurstudier visat. Tidsplanen är därefter en Fas 2-studie 2022.  

Göran Beijer 
Vd  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för Dicot AB (publ), organisationsnummer 559006-3490, 
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska 
kronor, SEK. Bolaget har sitt säte i Uppsala. 
 
 
Allmänt om verksamheten  
Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin™ som läkemedel för behandling av sexuella 
dysfunktioner. Dicots vision är att Libiguin™ skall bli förstahandsvalet vid behandling av 
erektionsproblem och för tidig utlösning. Bolagets strategi är att utveckla Libiguin™ och söka 
strategiska allianser med större etablerade läkemedelsföretag för att ta Libiguin™ hela vägen 
till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.  
 
Dicot har under året stärkt sin organisation och knutit ett antal medarbetare till verksamheten. 
Vid årsskiftet var totalt fem personer knutna till bolaget på deltid. Samtliga förutom 
verkställande direktören anlitas på konsultbasis. 
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret   
I januari 2018 tillfördes bolaget 1 600 000 kronor genom ett konvertibellån. Lånet 
konverterades i april varvid aktiekapitalet ökade med cirka 50 TSEK och antalet aktier ökade 
med 401 623. 
 
Årsstämman i april 2018 fattade beslut om att utge teckningsoptioner till styrelse och personer 
i nyckelbefattningar. Programmet löper på fem år. Mer information om bolagets 
teckningsoptionsprogram återfinns i not 5 angående aktiekapital. 
 
I maj 2018 genomfördes en spridningsemission. Bolaget tillfördes cirka 12,1 MSEK efter 
emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 330 000 kronor till 973 853 kronor och antalet 
aktier ökade med 2 460 000 till 7 790 823.  
 
20 juni 2018 noterades bolaget på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under namnet 
DICOT. 
 
Dicot har förstärkt organisationen genom att teckna avtal med Dr. Elin Gahm vid Landstinget i 
Uppsala som är specialist i allmänmedicin och vidareutbildad inom sexologi. Detta innebär att 
Dicot tillförs värdefull klinisk kompetens inom vårt verksamhetsområde. 
 
Dicot har tecknat ett utvidgat avtal med Anthem Biosciences i Bangalore, Indien för preklinisk 
utveckling av Libiguin™. Det nya utvidgade avtalet omfattar nu både de toxicitetstester som 
krävs för att erhålla myndighetsgodkännande av kliniska prövningar av Libiguin™, samt vidare 
optimering av de kemiska processtegen för tillverkning av Libiguin™. 
 
Under 2018 har bolaget bytt princip avseende aktivering av immateriella tillgångar. Bolaget har 
bytt från aktiveringsprincipen till kostnadsföringsprincipen. Förändringen tillämpas retroaktivt 
innebärande att jämförelseåren har räknats om. Styrelsen bedömmer att det inte inom 
överskådlig tid kan anses säkert att det kan generera intäkter som försvara hittills nedlagda 
aktiveringar. Ändringen till kostnadsföringsprincipen innebär inte någon övrig förändring av 
planerna med utvecklingsarbetet.  
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 
Dicot har tecknat ett nytt samarbetsavtal med RISE i Södertälje. Avtalet innebär att RISE 
kommer bidra i olika steg inom utvecklingen av Libiguin™.  
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Flerårsjämförelse 

 

   
 

     

 2018 2017 2016 2015 
Nettoomsättning 0 0 0 0 
Resultat efter finansiella poster -6343 -1517 -123 -71 
Soliditet (%) 83,11 -15,26 73,68 18 
Definitioner av nyckeltal, se noter   

 
 
 
 
De tio största ägarna 
Per 31 december 2018 
 

Namn Antal aktier Andel av total 
(%) 

Jarl Wikberg med bolag 3 956 462 50,78 

Avanza Pension 685 369 8,80 

SHB 654 956 8,41 

Nordnet Bank 516 202 6,63 

Swedbank 365 596 4,69 

Nordea Bank 337 163 4,33 

Uppsala Universitet Holding 320 753 4,12 

Bertil Lindkvist 267 811 3,44 
Rune Löderup 149 076 1,91 
SEB 129 836 1,67 
Övriga 407 599 5,23 
Total 7 790 823 100,00 
Uppgifter hämtade från Euroclear och Finansinspektionen samt till del utifrån 
information från aktieägare. 

 
 
Finansiering och likviditet 
I januari 2018 erhölls ett konverteringslån om 1,6 MSEK. Långivarna nyttjade sin konverteringsrätt under 
april 2018 varvid någon återbetalningsskyldighet inte längre föreligger. I juni 2018 genomfördes en 
spridningsemission i samband med listningen på Spotlight Stock Market vilket totalt tillförde bolaget  
13,6 MSEK före emissionskostnader.  
 
För det fortsatta utvecklingsarbetet i nuvarande fastlagd plan under 2019 behöver bolaget ytterligare 
kapital. Styrelse och ledning arbetar kontinuerligt med alternativa finansieringslösningar. Detta kan ske i 
form av företrädesemissioner, riktade emissioner eller ansökningar om bidrag.  
 
Om bolaget inte erhåller tillräckligt kapital behöver bolaget reducera sin utvecklingsverksamhet för att 
säkerställa att bolaget har rörelsekapital för 2019.  
 
Styrelsen hyser goda förhoppningar att lösa företagets finansiering. Som framgår av kallelse till 
årsstämman föreslår styrelsen årsstämman att fatta beslut om mandat för styrelsen att genomföra en 
eller flera emissioner om maximalt 10 % av bolagets aktier. 
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Förslag till vinstdisposition     
     

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)   
     

balanserad förlust  -2 805 218   

överkursfond  15 380 438   
erhållna aktieägartillskott  1 081 159   
årets förlust  -6 342 779   

  7 313 600   

disponeras så att      

i ny räkning överföres  7 313 600   
  7 313 600   
     

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dicot AB Org.nr. 559006-3490 
Årsredovisning 2018 

  

6  

 
 

RESULTATRÄKNING     

 
Not 2018-01-01            

2018-12-31 
 2017-01-01             

2017-12-31 
Rörelsens intäkter      

Övriga rörelseintäkter 1 450 000  750 000 
  450 000  750 000 

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader 2 -5 002 576  -2 272 609 
Personalkostnader 3 -1 805 038  0 

  -6 807 614  -2 272 609 
Rörelseresultat  -6 357 614  -1 522 609 
Resultat från finansiella poster      

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

 16 434  5 478 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

 -1 599  0 

  14 835  5 478 
Resultat efter finansiella poster  -6 342 779  -1 517 131 
Årets resultat  -6 342 779  -1 517 131 

      
Antal aktier på balansdagen  7 790 823  4 749 200 
Genomsnittligt antal aktier  6 336 949  4 749 200 
Resultat per genomsnittligt antal aktier  -1,00  -0,32 
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BALANSRÄKNING 

 2018-12-31  2017-12-31 

 Not     

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Finansiella anläggningstillgångar      

Andra långfristiga fordringar 4 128 682  0 
  128 682  0 

Summa anläggningstillgångar  128 682  0 
      

Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar      

Övriga fordringar  607 894  325 111 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

 162 673  0 

  770 567  325 111 
Likvida medel      

Kassa och bank  9 072 300  866 585 
Summa kassa och bank  9 072 300  866 585 
Summa omsättningstillgångar  9 842 867  1 191 696 
SUMMA TILLGÅNGAR  9 971 549  1 191 696 

      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital 5 973 853  59 365 
  973 853  59 365 

Fritt eget kapital      

Överkursfond  15 380 438  2 563 935 
Balanserat resultat  -1 724 059  -1 288 087 
Årets resultat  -6 342 779  -1 517 131 

  7 313 600  -241 283 
Summa eget kapital  8 287 453  -181 918 

      

Kortfristiga skulder     
 

Leverantörsskulder 1 211 231 251 850 
Skulder till koncernföretag  0  1 081 159 
Övriga skulder  108 561  605 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 364 304  40 000 

Summa kortfristiga skulder  1 684 096  1 373 614 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  9 971 549  1 191 696 
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KASSAFLÖDESANALYS 
SEK  Not  

2018-01-01– 2017-01-01– 
2018-12-31 2017-12-31 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  -6 342 779 -1 517 131 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 -6 342 779 -1 517 131 
     

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet     

Förändring av kortfristiga fordringar  -445 456 -289 548 
Förändring av leverantörsskulder   959 381 251 850 
Förändring av kortfristiga skulder   432 260 40 605 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5 396 594 -1 514 224 

     

Investeringsverksamheten     
    0 
Långfristig fordran   -128 682   
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -128 682 0 

     

Finansieringsverksamheten     

Erhållet konverteringslån  1 600 000 0 
Nyemission  12 118 281  

Incitamentsprogram, teckningsoptioner   12 710 2 100 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   13 730 991 2 100 
Årets kassaflöde  8 205 715 -1 512 124 

     

Likvida medel vid årets början   866 585 2 378 709 
Likvida medel vid årets slut  9 072 300 866 585 

 
 
 
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
 

 Aktie- Överkurs- Övrigt fritt Totalt 
 kapital fond eget kapital  

Belopp vid årets ingång 59 365 2 563 935 -2 805 218 -181 918 
Fondemission 534 285 -534 285 0 0 
Konvertering skuldebrev 50 203 1 549 797  1 600 000 
Nyemission 330 000 13 266 000  13 596 000 
Emissionskostnader  -1 477 719  -1 477 719 
Incitamentsprogram, teckningsoptioner  12 710  12 710 
Erhållet aktieägartillskott                                  
1 

  1 081 159 1 081 159 

Årets förlust   -6 342 779 -6 342 779 
Belopp vid årets utgång 973 853 15 380 438 -8 066 838 8 287 453 

 
 1  Ovillkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 331 159  (250 000) kronor. 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL EFTER ÄNDRADE 
REDOVISNINGSPRINCIPER  

  
Aktie-

kapital 
Över-

kursfond 

Övrigt fritt 
eget 

kapital 

Summa 
eget 

kapital 
Ingående eget kapital 2017-01-01 59 365 2 563 935 304 931 2 928 231 
Effekt av retroaktivt ändrade redovisningsprinciper  0 
Kostnadsförda utvecklingsutgifter   0 
Återförda avskrivningar av utvecklingsutgifter   0 
Kostnadsförda patent   -1 697 767 -1 697 767 
Återförda avskrivningar av patent   102 649 102 649 
Ingående eget kapital efter ändrade 
redovisningsprinciper 59 365 2 563 935 -1 290 187 1 333 113 
Nyteckande teckningsoptioner   2 100 2 100 
Effekt av ändrade redovisningsprinciper 2017   0 
Kostnadsförda utvecklingsutgifter  -326 396 -326 396 
Återförda avskrivningar av utvecklingsutgifter  65 279 65 279 
Kostnadsförda patent   -409 464 -409 464 
Återförda avskrivningar av patent   144 766 144 766 
Årets resultat   -991 316 -991 316 
Utgående eget kapital 2017-12-31 59 365 2 563 935 -2 805 218 -181 918 

     
Ingående eget kapital 2018-01-01 59 365 2 563 935 -2 805 218 -181 918 
Fondemission 534 285 -534 285  0 
Konvertering av lån 50 203 1 549 797  1 600 000 
Nyemission 330 000 13 266 000  13 596 000 
Emissionskostnader  -1 477 719  -1 477 719 
Incitamentsprogram teckningsoptioner  12 710  12 710 
Erhållet aktieägartillskott   1 081 159 1 081 159 
Årets effekt av ändrade redovisningsprinciper    
Kostnadsförda utvecklingsutgifter  -632 565 -632 565 
Återförda avskrivningar av utvecklingsutgifter  146 139 146 139 
Kostnadsförda patent   -290 353 -290 353 
Återförda avskrivningar av patent   123 094 123 094 
Åretsresultat innan ändrade redovisningsprinciper  -5 689 094 -5 689 094 
Utgående eget kapital 2018-12-31 973 853 15 380 438 -8 066 838 8 287 453 

 
 
 
 
 
 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar. 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Företaget har under räkenskapsåret beslutat byta från aktiveringsmodellen till 
kostnadsföringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Det 
innebär att alla utvecklingskostnader kostnadsförs löpande, i motsats till tidigare år då 
utvecklingskostnader balanserats som en tillgång. 
 
Statliga stöd redovisas som övriga rörelseintäkter, reducerar inte immateriella 
anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde som tidigare år. 
 
Föregående års jämförelsesiffror har omdisponerats för att erhålla bättre jämförbarhet 
med innevarande år. Övriga redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med 
föregående år. 
 
Värderingsprinciper 
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Statligt stöd 
Statligt stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas 
och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Erhållna bidrag 
redovisas som övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Företaget har under räkenskapsåret beslutat byta från aktiveringsmodellen till 
kostnadsföringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Det 
innebär att alla utvecklingskostnader kostnadsförs löpande, i motsats till tidigare år då 
utvecklingskostnader balanserats som en tillgång. 
 
Föregående års jämförelsesiffror har räknats i enlighet med den nya principen för att erhålla bättre 
jämförbarhet med innevarande år. 
 
Låneutgifter 
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den 
period de uppstår. 
 
Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas 
till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 
Det totala outnyttjade underskottet uppgår till 11 110 (1 184) TSEK. Mot bakgrund av att bolaget 
löpande redovisat förluster och det föreligger en viss osäkerhet när det uppstår skattemässiga 
överskott redovisas ingen uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdraget. 
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NOTER 
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
 

Not 2   Erhållet statligt stöd 
Under året har 450 000 (0) kronor erhållits som statligt bidragsmedel. 

 
 

Not 3    Ersättning till revisorer 2018  2017 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  

 
 

Revisionsuppdrag 65 895 28 500 
 65 895  28 500 

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen 
och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga 
 tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet  
eller skatterådgivning. 
 

   

    
Not 4   Anställda och personalkostnader 2018  2017 

    

Medelantal anställda    

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar 
relaterade 
 till en normal arbetstid.    

Medelantal anställda har varit 1  0 
varav kvinnor 0  0 
varav män 1  0 
Löner, ersättningar m.m.    

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med  
följande belopp:    

Styrelsen och verkställande direktör:    

Löner och ersättningar 1 365 116  0 
    

Sociala kostnader 428 918  0 
Summa styrelse och övriga 1 794 034  0 

    
I avtalet med den verkställande direktören finns en överenskommelse om sex 
månaders uppsägningstid vid uppsägning från den anställdes sida och tolv 
månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida.      

Ersättningar till styrelse och verkställande 
direktören 2018 Lön 

  

Lars O Jonsson 66 667 
  

Lena Söderberg 33 333 
  

Mikael von Euler-Chelpin 33 333 
  

Jarl Wikberg 33 333 
  

Göran Beijer, verkställande direktör 1 409 649  
 

 1 576 316  
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Ersättningen till den verkställande direktören har för tiden januari till mars varit 211 200 kronor 
vilket har fakturerats från den verkställande direktörens egen firma. För tiden april till december 
har arvode utgått om totalt 1 198 449 kronor. 
 
Jarl Wikberg styrelseledamot och grundare av bolaget, har utfört forsknings- och utvecklingsarbete. 
Ersättning för detta arbete är i enlighet med avtal mellan bolaget och Dicotyledon AB vilket är ett 
bolag som ägs Jarl Wikberg. Under året har den sammanlagda faktureringen avseende detta varit 
225 000 kronor. Jarl Wikberg har för sitt arbete i styrelsen en löneersättning om 50 000 kronor som 
betalas ut i samband med stämman 2019. 
 
Göran Beijer, vd, har för sin roll som vd under januari till mars 2018 fakturerat via enskild firma 
211 200 kronor. Som anställd vd under tiden april till december 2018 har Göran Beijer erhållit 
löneersättning om 1 198 449  kronor.  
 
 

Not 5    Andra långfristiga fordringar     2018-12-31  2017-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 0  0 
Långfristig del leasing 128 682  0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 682  0 
Utgående redovisat värde 128 682  0 

 
 

Not 6   Aktiekapital 

      Antal aktier Kvotvärde (SEK) 

Antal aktier vid ingången av året 59 365 1,00 

Ökning av antalet aktier 
Aktiesplit 80:1 4 689 835 0,125  
Konvertering av lån 401 623 0,125 
Nyemission 2 640 000 
Summa aktier 7 790 823 
 

Aktien är sedan 20 juni 2018 noterad på Spotlight Stock Market under namnet DICOT. Antal 
aktieägare 31 december 2018 var cirka 700.    

Bolaget har totalt emitterat 5 115 teckningsoptioner i incitamentsprogram för 
befattningshavare och styrelseledamöter. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kommer 
409 200 aktier att nytecknas. Priset för teckningsoptionerna och framtida teckningskurs är 
framräknat baserat på Black & Scholes modell. Någon förmån för teckningsoptionsinnehavarna 
föreligger inte och därmed inte heller några hänförliga kostnader för bolaget.  
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Incitaments-
program 

Antal 
tecknings-

optioner 

Berättigar till 
nytecknade  

aktier (st) Lösen pris     Teckningstid 
TO2     1 315 105 200 3,60 160101 - 201031 
TO1 700 56 000 13,75 170220 - 200228 
TO3 3 100 248 000 14,25 180508 - 230430 

  5 115 409 200     
 
 
Not 7    Definition av nyckeltal      
 

       
Soliditet (%)       
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i  
procent av balansomslutning.         

Nettoomsättning       
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
        
Resultat efter finansiella poster     
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 
   

 
Not 8    Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Dicot har tecknat ett nytt samarbetsavtal med RISE i Södertälje. Avtalet innebär att RISE kommer 
bidra i olika steg inom utvecklingen av Libiguin™.  
  
Dicot har i april 2019 erhållit bidrag från EU:s SME Instrumentet Fas 1. Beloppet tär på drygt 500 000 
kronor. 

 

 
Uppsala 25 april 2019 
 
 
 
Lars Jonsson Lena Söderström Göran Beijer  
Ordförande   Verkställande direktör 
 
 
Jarl Wikberg Mikael von Euler-Chelpin 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2019 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Lars Kylberg 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Dicot AB 
(publ) för år 2018. Bolagets årsredovisning ingår på 
sidorna 3-13 i detta dokument. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Dicot AB (publ)s 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för Dicot AB 
(publ). 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Dicot 
AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 
Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och återfinns på sidan 2. Det är 
styrelsen och verkställdande direktören som har ansvar 
för denna andra informationen. 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 
I samband med vår revision av årsredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 

denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet. 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Dicot AB (publ) för år 2018 
samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till Dicot AB (publ) enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation, och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 
 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
Upplysning av särskild betydelse 
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag 
peka på det som framgår av förvaltningsberättelsen i 
stycket Finansiering och likviditet av vilket det framgår 
att takten på bolagets fortsatta utvecklingsarbete är 
avhängigt att bolaget erhåller ytterligare finansiering 
vilken vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande 
ännu inte är säkerställd.  

Uppsala den 25 april 2019 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lars Kylberg 
Auktoriserad revisor 
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